
การจัดการความขัดแยงระหวาง

ผูใหและผูรับบริการทางดาน

การแพทยและสาธารณสุข



2

ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อ
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ความขัดแยงเกิดขึ้นเมื่อ

เห็นอีกฝายเปนอุปสรรคตอการ

บรรลุเปาหมายของตน



สาเหตุความขัดแยง
1. ขอมูล

2. การสื่อสาร

3. สัมพันธภาพ 

4. ผลประโยชน

5. คานิยม: ประเพณี วัฒนธรรม

6. โครงสราง: องคกร สังคม



1. ดานขอมูล (DATA CONFLICT )

ขอมูลที่นอยไปหรือมากไป 

ขอมูลผิดพลาด

เกิดการแปลผลที่แตกตาง

การเก็บขอมูลและการศึกษาขอมูล



2. ดานการสื่อสาร 

(COMMUNICATION CONFLICT)

ภาษา :ทางการ / ทองถิ่น

ศัพทเฉพาะทางการแพทย

ความพรอมทางกาย จิตใจ 

อยากอธิบาย?

ไมเขาใจ

แปลความหมายผิด

ความพรอมในการรับขอมูล

เหนื่อยลา ผานการซักถาม

มาก : นศพ. พชท. อาจารย

ผูสงสาร ผูรับสาร



การสื่อสารกับความขัดแยง

กระบวนการฟง การฟงอยางตั้งใจ

ภาษาทาทาง > เนื้อหา เมื่อฟงแลวผูที่ฟงเปนจะแสดง "ภาษา

ทาทาง" และ "คําพูด" ที่แสดงออกวา “ฟงอยูนะ”

"กระบวนการเรียนที่จะรู" (Learn How To Learn) > เนื้อหาวิชา



3. ดานความสัมพันธ 

(RELATIONSHIP CONFLICT)

เดิมเปนบัตรผูมีรายไดนอย 

รักษาฟรี 

เปนความชวยเหลือ

เกิดความผูกพนักัน 

หมอ - คนไข

โครงการหลักประกันสุขภาพถวน

หนา

ที่ทําใหประชาชนมีสิทธิในการ

รักษาพยาบาล 

รัฐบาลเปนผูจายคารักษา 

แพทยเปนเพียงลูกจาง

ระบบซื้อขาย 

ความสัมพันธเปลี่ยนไป 

(ลูกคา – ผูบริการ)ความเทาเทียมกัน



ความสัมพันธทางการแพทย

“กฎหมายวาดวยการ

คุมครองความเสียหายจาก

การรับบริการสาธารณสุข”

“กฎหมายวา

ดวยการเสริมสราง

ความสัมพันธ

ทีด่ใีนระบบบริการ

สาธารณสุข”

จัดตั้งกองทุนเพื่อ

ชดเชยความเสียหายใหแกผูเสีย-หาย 

สงเสริมใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาท

เสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางผูรับและ

ผูใหบริการ

จัดใหมีการพัฒนาระบบความปลอดภัย

ปองกันความเสียหายจากบริการสาธารณสุข



4.ดานโครงสราง

อํานาจ

ทรัพยากร

: เงิน

ความรู



อํานาจใน

สังคม

อํานาจแพทย
อํานาจ

เงินตรา



รูปแบบของอํานาจ

อํานาจเชิงบังคับ (Coercive)

อํานาจการตอรอง (Bargaining)

อํานาจตามตําแหนงหนาที่ (Authoritative)

อํานาจทางสติปญญา (Intellectual)

อํานาจการยอมทํา  (Altruistic)

อํานาจการควบคมุจัดการ  (Manipulative)

*แพทยมีทั้งหมด*



4 มิติที่เปนบอเกิดของอํานาจ

ตัวตน (self)

ศักยภาพ 

(Becoming)

รางกาย (Body)

การดํารงอยู

(Being)



อํานาจกับความขัดแยงทางการแพทย

Power over

Power 
with



อํานาจแพทย

อํานาจทางเศรษฐกิจ (Economic Autonomy) อํานาจในการ

กําหนดคาบริการทางการแพทย

อํานาจทางการเมือง (Political Autonomy) แสดงความ

คิดเห็น ชี้นํา และตัดสินใจทางนโยบายการเมือง

อํานาจทางการตรวจรักษา (Clinical Autonomy) การกําหนด

มาตรฐานทางวิชาชีพในการรักษาพยาบาล

ประเด็นที่สําคัญ คือ ความเปนอิสระทางวิชาชพี



ปญหาโครงสรางในระบบบริการ
การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ

การขาดแคลนบคุลากร

ภาระงานเพิ่มขึ้น

นโยบายรัฐ (30บาทรักษาทุกโรค)

สิทธิผูปวย

ความซบัซอนของระบบงาน

ความรู -> อํานาจ

การแพทยตะวันตก -> ระบบอุตสาหกรรม



5.ผลประโยชน

ทุนนิยม

กําหนดคาใชจาย

ตางๆ

ความตองการ

ของลูกคา

แขงขันทางธุรกิจ

นโยบายรัฐ

สงตอไปรับ

บริการที่อื่น



6.คานิยม / ทัศนคติ

ความรู

พฤติกรรมความรูสึก



ความตองการ

พื้นฐาน

คานิยม

การสื่อสาร

ทรัพยากรขอมูล

ความสัมพันธ

โครงสราง

สาเหตุความขัดแยง



ผลดีของความขัดแยง 

เปดเผยเรื่องรวมที่ขัดแยงและรับรูปญหา

มีการทําความเขาใจเรื่องนั้นๆ

ปรับปรุงคุณภาพของการแกปญหา

ทําใหมีการสื่อสารทันทีทันใด

ปรับปรุงแนวความคิด

กระตุนใหคนหาวิธีการที่ไดผล

มีการแสดงความคิดเปนในปญหาและการ

แกปญหา

เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค

สรางความเจริญกาวหนา

เกิดความรวมมือในการทํางาน

ชวยเพิ่มประสิทธิภาพ



ผลเสียของความขัดแยง 

ทําใหสูญเสียพนักงานที่ใชในการทํางาน อัตราการ

ลาออกสูง

ทําลายขวัญของบุคลากร

เกิดความแตกแยกเปนบุคคลหรือกลุม

มีการกีดกันการรวมมือ

ทําใหเกิดพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนา

สรางความสงสัยไมเชื่อถือซึ่งกันและกัน

เกิดความรูสึกพายแพหรือสูญเสีย

เกิดความหางเหินระหวางบุคคล

เกิดอุปสรรคในการทํางาน

ประสิทธิภาพและผลผลิตลดลง



การจัดการความขัดแยง

สาเหตุ

ขอมูล

การสื่อสาร

สัมพันธภาพ

ผลประโยชน

โครงสราง

คานิยม

แนวทางฯ

การเจรจาตอรอง

การไกลเกลี่ย

หาขอตกลงรวมกัน

การประนีประนอม

การโอนออนผอนตาม

การปรองดอง

การเยยีวยา

ฯลฯ

การยุติ

(ยอมความ

ทั้งสองฝาย)



การแปรเปลี่ยนขับเคลื่อนความขัดแยง 

(CONFLICT TRANSFORMATION)

หลักการ

ไมถามถึงเปาหมายที่ตางกัน แตถามในสิ่งที่ทั้งสองฝายมีรวมกัน 

เชน อยากเห็นความกาวหนาของสงขลานครินทร โดยไมตองดูวา

แตละคณะมีเปาหมายตางกันอยางไร

จับเรื่องเล็กไปใสเรื่องที่ใหญกวา เชนทุกคนรักคณะแพทย โดยละ

เวนไมพูดถึงประโยชนฝายใดฝายหนึ่ง



ทักษะการจัดการความขัดแยง
การฟง

การกรองอคติ

การควบคมุอารมณ

การใชคําถาม

ทักษะการเจรจา

การเจรจาเพื่อเอาชนะ

การเจรจาใหเกิดความรวมมือ



การเจรจา

เอาจุดยืนของตนเปนที่ตั้ง

ไมสามารถจัดการกับอารมณได

ทะเลาะ

ใชความรุนแรง

เกิดการสูญเสีย

จัดการกับอารมณตนเอง

จัดการกับอารมณฝายตรงขาม

เปลี่ยนจากเผชิญหนามาเปนความ

รวมมือ

หาทางลง หรือทอดสะพาน

การเจรจาเพื่อเอาชนะ การเจรจาเนนความรวมมือ



ความขดัแยงไมใชเรื่องของเหตุผล ถูก ผิด เปนเรื่องของอารมณดวย

การปรองดอง (Accommodation) เปนการใหความรวมมือ ไมมีใครไดรับการ

ตอบสนองความตองการที่แทจริง และสาเหตุที่แทจริงของความขัดแยงยังคงซอน

ตัวอยูอยางเหนียวแนน เพราะทั้งสองฝายจะเพิกเฉยตอสาระสําคัญของความ

ขัดแยง มุงเพียงรักษาสัมพันธภาพและสงบ โดยทําทุกอยางไปตามหนาที่ หรือภาระ

ความจําเปนไดผลในลักษณะ Lose – Lose

การแกปญหาหรือการรวมมือกัน (Problem Solving หรือ Collaboration) เปนวิธีการ

แกปญหาที่ดีที่สุดสําหรับแกไขความขัดแยงเพราะทั้งสองฝายรวมมือกันคิด เปน

วิธีการที่รักษาความสัมพันธและความเปนมิตรระหวางสองฝายไวไดโดยไมทําให

เกิดความรูสึกวาฝายหนึ่งชนะอีกฝายหนึ่งแพ ผลการแกไขออกมาในลักษณะ Win –

Win เหตุการณที่ขัดแยงจะไดรับการแกไขโดยยึดหลักผลประโยชนที่เทาเทียมกัน



การไกลเกลี่ยคนกลาง (Mediation)  คือการใชคนกลางที่ไมยุงเกี่ยวกับสถานการณที่เปน

ปญหา มาทําหนาที่ใหคําแนะนํา เสนอแนะและพยายามใหทั้งสองฝายไดมีการจรจา

เพื่อใหไดขอตกลงรวมกัน ผลเปน Win- Win 

การประนีประนอม (Compromising) เปนวธิีการที่แตละฝายตางยินยอมที่จะเสีย

บางสวนที่ตนตองการ ทํานองเสียกันคนละสวนเพื่อเปนการรอมชอมตอกัน เปนการปน

สวนสิ่งที่กอใหเกิดความขัดแยงอยางเทาเทียมกัน โดยยอมรับวาขอยุติที่ไดไมอาจสราง

ความพอใจแกทั้งสองฝายไดตามที่ตองการ Win- Lose

การเจรจาตอรอง (Negotiation) กระบวนการที่คนสองคนหรือมากกวาสองคนเจรจา

แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางกัน ซึ่งอาจเปนวัตถุสิ่งของหรือบริการ ก็ได โดยทุกฝาย

ที่เกี่ยวของพยายามหาขอยุติที่ยอมรับรวมกัน Win – win, Win - Lose



การขอโทษ (Apologizing) “I am sorry” การใหอภัยที่วายาก การขอโทษ

ยากกวา เปนการละลายตัวตน  (Ego)

“การขอโทษคือการพยายามปองกันมิใหมีการผูกเวรกัน” ว. วชิรเมธี

การยินยอม (accommodating) เปนวิธีการที่ฝายหนึ่งพยายามเอาใจตอ

คูกรณีโดยการคํานึงถึงผลประโยชนของผูนั้นเหนือผลประโยชนตนเอง 

กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ เพื่อเห็นแกมิตรภาพอันดีงามตอกัน Win- Lose 

position



การบังคับ (Force)  ผูจัดการหรือฝายหนึ่งจะสั่งวาจะทําอะไร    คําสั่งนั้นอาจไม

ถูกตองแตเนือ่งจากผูสั่งมีอํานาจหรือตําแหนงสูงกวาลูกนองหรืออีกฝายหนึ่งจึงตอง

ทําตาม และอีกฝายหนึ่งจะเปนผูแพ ผลการแกไขจะมีลักษณะของ Win – Lose

การหลบหนี (Withdrawal หรือ Avoidance)    ผูจัดการใชวิธีการหลีกจากปญหา

หรือบุคคลที่เปนตนเหตุของความขัดแยงโดยการไมรวมมือ และไมรุกราน ไมเห็น

ดวย ถอนตัวจากเหตุการณ หรือทําตัววางเฉยไมยุงเกี่ยวกับเหตุการณไมวากรณีใด 

เกิดผลแบบ Lose – Lose ไมมีฝายใดไดรับสิ่งที่ตองการหรือพึงพอใจ 

การแขงขัน (competing)  เปนวธิีการแกความขัดแยงที่มีฝายหนึ่งพยายามทุกวิถีทาง

ที่จะให ฝายตนไดรับผลประโยชนมากที่สุด โดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิด

ขึ้นกับฝายอื่นที่เกี่ยวของ



กรณีศึกษาที่ 1 

กรณีนี้เปนความขัดแยงระหวางพยาบาล และญาติผูปวย (คุณสุกใส อายุ 55ป รับราชการเปน

นักวิชาการคร ู) กลาวคือคุณพอของคุณสุกใส อายุ 84 ป เปนโรคหัวใจ มารักษาที่โรงพยาบาล

แหงนี้ตั้งแตป 2549 โดยการรบัประทานยามาตลอด ตอมาแพทยนัดทําบอลลนู และใหนอนพัก

ในโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550  แตระหวางพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลผูปวยลืน่ลม

ในหองน้ําประมาณ 3.00 น. ของวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 และในตอนเชาประมาณ 7.00 น. 

ผูปวยมีอาการเจ็บหนาอก นอนราบไมได พยาบาลใหยาอมใตลิ้นและใหผูปวยนอนราบ ญาติ

ขอใหผูปวยนั่งสมาธ ิดวยเหตุผลที่วาผูปวยทําที่บานแลวดีขึน้ทุกครัง้ แตพยาบาลยืนกรานที่จะ

ใหผูปวยนอนราบ ตอมาผูปวยมีอาการหายใจลําบาก พยาบาลไดตามแพทยและทีม CPR 

(cardio – pulmonary resuscitation = การชวยฟนคืนชีพ ) มาชวยเหลือ และเห็นวาญาติไดมี

การรบกวนการทํางานของพยาบาลและแพทยจึงไดเชิญญาติออกไปขางนอกกอนเพื่อความ

สะดวกในการรกัษา แตก็ไมสามารถชวยชีวิตผูปวยได เนื่องจากผูปวยสูงอาย ุประกอบกบัเปน

โรคหัวใจ ทําใหผูปวยเสียชีวิตในเวลาประมาณ 9.20 น. ภายหลงัจากการเสียชีวิตของผูปวย ญาติ

ไดปรึกษากนัเรือ่งพฤติกรรมการบรกิารของพยาบาลชวงการพดูคุย ซักถามเรื่องการหกลมใน

หองน้ําของผูปวย และสิ่งกระทบระหวางการชวยฟนคืนชีพ จึงไดทําเรื่องรองเรียนไปยงัศนูยรบั

เรื่องรองเรียนของโรงพยาบาล



(ผูรับบริการ) (ผูใหบริการ)

“ปาถามเคาวา เมื่อคืนพอลมในหองน้ํา เปนไงบาง” “ไม ไมมี”

“ไมมีไดไง ก็พอบอกวาลมตอนตีสาม”

“นองเวรเชา มารับเวร… เวรดึกก็
ไมไดบอกวาคนไขลม ไมไดสงเวร นอง

กอไมรู”

CPR: MI 7.00am

“ที่บานนี่ ถาพอมีอาการเจ็บหนาอกนะพอตอง
อยูนิ่งๆ แลวก็จะนั่งทําสมาธิ ทําแลวหาย อาศัย

ยาอมใตลิ้นดวย”

“พยาบาลเคาก็ชวยกันใหนอน แลวปา

บอกวาอยาใหพอนอนไดมั๊ย เคาบอก

ไมไดตองนอนอยางเดียว” 

“เวลาคนไข arrest ทุกอยางมัน
มะรุมมะตุมไงคะ”

“คือปามาทําเรื่องครั้งเดียว แตรวมเอาเหตุหลายๆครั้ง

ที่ผานมานะ”

“ตอนหลังเคาบอกญาติออกไปคอยขางนอก”

Case 1 



“คือปามาทําเรื่องครั้งเดียว แตรวมเอาเหตุหลายๆครั้งที่ผานมา”

OPD1
•“มีอยูครั้งหนึ่ง หมอดาพอ ดาพอวาบาแลวเหรอ คือ บังเอิญวาพอทานยาผิดไป คือยา
หมดกอนกําหนดนิดหนึ่ง …หมอวากินแบบนี้บาแลวเหรอกินแบบนี้ แกวาอยางนี้ ทํา
ใหพอไมอยากไปโรงพยาบาล”

OPD2

• “อยางไปยื่นบัตรนี่ พวกใสชุดสีมวง กางเกงสีมวงอะไรพวกนั้น พูดหยาบมาก …

ปาวาตายแลว! ทําไมขูแมแบบนั้น แมก็ไมอยากตรวจแลวนะ ปาวาทําไมเคาขูแม 

ดูเหมือนแมเราเหมือนหมูเหมือนหมานะ ดูเหมือนไมใชมนุษยนะ เหมือนแมเรา

ไมใชคน”

Ward
• “หมอก็พูดขูนะวา ญาติมีปญหาอะไร พูดหยาบ ญาติมีปญหาอะไร

เหรอ…ปาเคยถูกตวาดหลายครั้งแลวเกี่ยวกับหมอเนี่ย”



Relationship 

conflict

แมมาตรวจที่ 

OPD

พอมานอนที่
ward

พอมาตรวจ
ที่อายุรกรรม

สาเหตุความ

ขัดแยง

การสูญเสีย

จริยธรรม

วิชาชีพ

อํานาจ



การจัดการความขัดแยง(ผูรับบริการ)

รองเรียน

ปรึกษา

กับพี่นอง

ทัศนคติตอการ
บริการ



การจัดการ
ความ
ขัดแยง

ปรึกษา
เพื่อน

ทําใจ
ขอเสนอแนะ

รพ.เรียกญาติมา

คุยยุติปญหา?

การจัดการความขัดแยงผู

ใหบริการ



กรณีศึกษาที่ 2

ชายไทย อายุ 42 ป เขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแหงนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2550 

และวันที่ 23 เมษายน 2550 ไดทําการรักษาหลอดเลือดดําที่ขาโปงพอง โดยการฉีด

แอลกอฮอลเขาเสนเลือดดํา ระหวางทําหัตถการผูปวยมีอาการหัวใจหยุดเตน 

แพทยไดใหการชวยเหลือโดยการCPR ประมาณ 1-2 ชั่วโมง แตไมสามารถชวยให

ผูปวยกลับมามีชีวิตดังเดิมได อยูในสภาพ “ผัก” (Vegetative State) เดิมผูปวย

เปนหัวหนาครอบครัว ทํางานไดเงินเฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท เมื่อผูปวยเปนอยาง

นี้ทําใหความเปนอยูของบุคคลในครอบครัวเดือดรอน บุตรไมมีคนสงเสียใหเรียน

หนังสือ ภรรยาก็ตองมาดูแลผูปวย จึงไมมีงานทํา ไมมีรายได ดังนั้นภรรยาได

ปรึกษาคนสนิทในครอบครัวและเพื่อนบาน ประกอบกับการประสานจากหนวย

สิทธิประโยชนของโรงพยาบาลเพื่อยื่นเรื่องรองเรียนขอความชวยเหลือในการดูแล

สงเสียเรื่องการศึกษาของบุตร



แพแอลกอฮอล

อยางรุนแรง

“เคาก็มี reaction กับ 

alcohol ที่แรงนะครับ 

แรงกวาคนอื่น”

ความผิดพลาด

ทางการแพทย

สูญเสียหัวหนา

ครอบครัว, รายได

“ครอบครัวนั่นอยูลําบาก ลูก

สาวกําลังเรียนอยู ”

สูญเสีย

ผลประโยชน

สาเหตุ



การจัดการความขัดแยง

การสื่อสารอยางตอเนื่อง

...CPR  > สิ้นสุดคดี

การเจรจาตอรอง…สิทธิ

ประโยชน, ทีมบริหาร

การเยียวยา; สปสช., รพ.

ใหทุนการศึกษาบุตร

การชดเชยทางการเงิน

ญาติพึงพอใจ

ปจจัย

ทัศนคติ; มุมมองของ

แพทยและญาติ

สัมพันธภาพที่ดี

ประสบการณ; การเรียนรู

จากสิ่งที่เกิดขึ้น



การเรียนรูจากกรณีศึกษา

สัมพันธภาพเชิงลบ

 วังวนแหงอคติ

การเจรจา

กรณีที่1

สัมพันธภาพที่ดี

การเยียวยา, เงิน 

และจิตใจ

กรณีที่2



1. Apologize. 

• "I'm sorry." 

• don't care whose fault the problem was - they want 

someone to champion their cause.

• sincerely apologize and take responsibility for the 

error.

FIVE STEPS TO SERVICE RECOVERY



2. Listen and empathize. 

• You need to listen, and you need to care. 

• Avoid using phrases such as, "I understand" and "I know 

how you feel.". 

• Instead try, "I can only imagine how you feel.", 

"That's got to be so frustrating.", or "What an unfortunate 

situation.“

• Listening and empathizing  helps members unwind and 

feel like they are being understood.



3. Fix the problem. 

• Once made aware of the situation, the employee must do 

whatever is necessary to resolve the problem, as quickly as 

possible. 

• One of the most effective ways to move forward is to ask 

the member what he or she would like to have happen. 

• To solve problems, employees must be empowered. 



4. Offer atonement. 

• A recovery process will be valued by members if it 
includes, even symbolically, some form of 
atonement. "I'd like to make it up to you." 

• Providing a refund, gift card or other 

compensation.



5. Follow-up. 

• A few days after you feel the problem has been fixed, 
follow up. 

• "Have we fixed everything for you?" and "What else can 
we do for you?". 

* Train employees > How would you handle it? 

*What could we have done better?

ที่มา; http://EzineArticles.com/2755975 



ขอบคุณคะ

สารัตน  สองเมืองสุข


